від 28 березня 2013 року

№ 92-р

Про підсумки виконання програми
економічного і соціального розвитку
району у 2012 році та першочергові
завдання щодо регіонального
розвитку у І кварталі 2013 року
Виконання завдань і заходів програми економічного і соціального
розвитку району на 2012 рік (далі – Програма) здійснювалось у контексті
реалізації обласної програми «Центральний регіон – 2015» за участі місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів
господарювання та громадськості.
Підсумовуючи зроблене по виконанню показників Програми, можна
сказати, що у районі не тільки стабілізувалась ситуація, а й міцно закріпилась
тенденція до сталого зростання економіки.
За 12 місяців профінансовано (включаючи заробітну плату, енергоносії,
видатки на утримання, капітальні видатки) галузі освіта – 43,6 млн. грн.,
медицина – 20,3 млн. грн., культура – 4,96 млн. грн., спорт – 0,7 млн. грн.
У звітному періоді надходження податків і зборів до бюджетів усіх
рівнів збільшились до запланованих на 9,8 % та на 31 % до 2011 року і
складають 57 661,5 тис. грн.
До місцевого бюджету при завдані 46036,8 тис. грн. мобілізовано
50881,7 тис. грн., що становить 110,5 % до плану та 134,1 % до попереднього
року.
До державного бюджету при завдані 6463 тис. грн. мобілізовано
6779,8 тис. грн., що становить 104,9 % до плану та 111,6 % до 12 місяців
2011 року.
За 12 місяців виконання бюджету району склало 37 949,3 тис.грн. і
відповідно 107,8 % до планових показників.
У січні-грудні 2012 року надійшло до Пенсійного фонду України в
Голованівському районі 78 252,9 тис. грн., що становить 101,8 % до плану, а до
2011 року складає – 118,0 %. Дієвий борг відсутній.
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Станом на 01 січня 2013 року заборгованість із виплати виплаті пенсій,
допомог та заробітної плати на економічно активних підприємствах у
Голованівському районі відсутня.
На території району працюють підприємства основного облікового
кола, якими за січень-грудень 2012 року вироблено промислової продукції в
порівняних цінах на суму 1468017,179 тис.грн. (138 %). Збільшено в галузях:
харчовій та металургії. А реалізована товарна продукція у звітному періоді
склала 1708205,5 тис.грн. (178%).
Згідно програми зайнятості Голованівського району на 2012 рік
заплановано протягом року створення 400 нових робочих місць.
За січень-грудень 2012 року створено 410 робочих місць (102 % до
річного завдання), з них: за рахунок працівників у юридичних осіб –175,
залучення до підприємницької діяльності – 97, наймані працівники у фізичних
осіб – 138. Ліквідовано 218 робочих місць, з них: за рахунок працівників у
юридичних осіб – 63, працівників у фізичних осіб – 139, закрито фізичних осіб
підприємців – 16.
За 12 місяців 2012 року обсяги валової продукції сільського господарства
склали 366,4 млн. грн. (90 %) і у сільськогосподарських підприємствах
253,172 млн. грн. (88 %).
Роздрібний товарооборот за період 2012 року склав усього 86435,5 тис.
грн., індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту у відсотках до
відповідного періоду в порівняних цінах попереднього року 108,3,%, а у
фактичних – 112,2 %.
Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу в середньому за
місяць становить 223,69 грн.
Добре працювали товариства з обмеженою відповідальністю «Агротоп»,
«Континент Клас-А», «Катя», фермерські господарства «Єдність», «Колосок».
У районі налічується 1694 суб’єкти малого підприємництва, з них:
428 юридичних осіб (включаючи філії, установи) та 1264 фізичних особи.
За січень-грудень 2012 року зареєстровано суб’єктів господарювання:
124 фізичних та 6 юридичних осіб.
Працює Дозвільний центр з видачі дозвільних документів. Протягом
12 місяців до Дозвільного центру зверталися 366 суб’єктів господарювання,
37 з яких отримали інформаційно-консультативні послуги, а також видано
308 дозвільних документів і 21 відмовлено.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 14 березня 2013 року № 137-р «Про підсумки виконання програми
економічного і соціального розвитку області у 2012 році та першочергові
завдання щодо регіонального розвитку у І кварталі 2013 року» та з метою
забезпечення виконання завдань програми економічного і соціального розвитку
Голованівського району на 2013 рік:
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1. Затвердити першочергові заходи з врегулюванням актуальних завдань
щодо регіонального розвитку у першому півріччі 2013 року (далі –
першочергові заходи), що додаються.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, головам сільських,
селищних рад:
1) забезпечити виконання першочергових заходів;
2) провести детальний аналіз причини не виконання окремих показників і
завдань програми економічного і соціального розвитку району на 2012 рік у
відповідних галузях і сферах діяльності. З урахуванням проведеного аналізу
затвердити щоквартальні заходи щодо виконання завдань і основних показників
програми економічного і соціального розвитку на 2013 рік, із зазначенням
відповідних посадових осіб за заходом та основним показником;
3) відпрацювати із керівниками підприємств відповідних галузей і сфер
діяльності, керівниками підпорядкованих закладів бюджетної сфери конкретні
завдання з виконання галузевих розділів програми економічного і соціального
розвитку району на 2013 рік.
3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:
1) провести роботу, спрямовану на:
організоване проведення комплексу весняно-польових робіт;
нарощування поголів’я худоби і птиці, особливо поголів’я корів в усіх
категоріях господарств;
збільшення виробництва тваринницької продукції та залучення її на
переробні підприємства області;
2) вжити заходи щодо:
дотримання структури посівних площ, приділивши особливу увагу сівбі
ярих зернових культур, зокрема, круп’яних, овочів;
збільшення продажу сільськогосподарськими підприємствами населенню
великої рогатої худоби та свиней з метою стабілізації поголів’я у господарствах
населення;
забезпечення своєчасності та повноти проведення розрахунків за оренду
землі та майна у 2013 році відповідно до вимог чинного законодавства України
та умов укладених договорів.
4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
розробити заходи щодо підвищення рівня зайнятості та зменшення рівня
безробіття населення.
5. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації та рекомендувати головам сільських,
селищних рад:
1) вжити заходи щодо:
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підвищення у 2013 році середньомісячної заробітної плати працівникам
підприємств, організацій і установ не нижче розміру, визначеного програмою
економічного і соціального розвитку району на 2013 рік;
впорядкування діяльності об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі відповідно
до вимог правил і норм щодо їх розміщення, приведення у належний санітарнотехнічний стан їх приміщень і прилеглих територій, розміщення зовнішньої
реклами;
2) забезпечити:
виконання на належному рівні повноважень, визначених статтею 28
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», в частині здійснення
контролю за забезпечення стабільної цінової ситуації з розглядом даного
питання на засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад та колегії
райдержадміністрації;
реалізацію у 2013 році регіональних ініціатив, із визначенням конкретних
завдань та відповідальних посадових осіб за координацію цієї роботи у районі,
запровадити моніторинг їх виконання;
проведення у квітні 2013 року заходів щодо впорядкування територій
населених пунктів у рамках регіональних ініціатив «Чиста та зелена
Кіровоградщина», «Затишний двір»;
спільно з управлінням Пенсійного фонду України в Голованівському
районі забезпечити скорочення заборгованості платників із страхових внесків
та із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
6. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації інформацію про стан виконання даного
розпорядження та першочергових заходів з врегулювання актуальних завдань
щодо регіонального розвитку у першому півріччі 2013 року, затверджених
даним розпорядженням, подати департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації на узагальнення до 05 серпня 2013 року.
7. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27 квітня 2012 року № 197-р «Про організацію виконання та
контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку району
на 2012 рік».
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
28 березня 2013 № 92-р
ПЛАН
першочергових заходів щодо регіонального розвитку Голованівського району
у першому півріччі 2013 року
№
Зміст заходу
з/п
1
2
1. Проаналізувати детально стан та причини
скорочення поголів’я великої рогатої
худоби, забезпечити його нарощення за
рахунок власного відтворення та
закупівлі сільськогосподарськими
підприємствами всіх форм власності
молодняку великої рогатої худоби в
племінних господарствах.
2. Забезпечити:
проведення своєчасних та у повному
обсязі поточних розрахунків за спожиті
електроенергію і газ усіма категоріями
споживачів, оплати населенням житловокомунальних послуг;
вжиття заходів щодо погашення
наявної заборгованості за спожиті
енергоресурси та житлово-комунальні
послуги.
3. Забезпечити безперебійне ведення
державним адміністратором електронної
програми «Реєстр документів дозвільного
характеру» для чого:
виділити кошти для оплати договорів
з ДП «Інформаційно-ресурсний центр»
на технічне адміністрування програми
Реєстру;
укласти договори з ДП
«Інформаційно-ресурсний центр» на
послуги з технічного адміністрування
програми «Реєстр документів дозвільного
характеру» на 2013 рік.
4. Опрацювати перелік об’єктів
незавершеного будівництва, визначитися
стосовно їх добудови та пріоритетності
проведення робіт. У разі необхідності,
забезпечити коригування проектнокошторисної документації.

Термін
виконання
3
До 01 квітня
2013 року

Виконавці
4
Управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Протягом
2013 року

Сектор житловокомунального господарства
райдержадміністрації,
управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

До 01 квітня
2013 року

Адміністратор дозвільного
центру
райдержадміністрації

До 26 квітня
2013 року

Сектор регіонального
розвитку, містобудування
та архітектури
райдержадміністрації
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6.

7.

8.

9.
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Забезпечити вжиття заходів щодо
дотримання вимог:
1) чинних законодавчих і нормативноправових актів України щодо ліквідації
місць стихійної торгівлі на території
району, недопущення фактів торгівлі
алкогольними та тютюновим виробами
поза стаціонарними об’єктами торгівлі;
2) пункту 1 статті 2 Закону України «Про
внесення змін до деяких Законів України
щодо вдосконалення окремих положень
про обмеження місць куріння тютюнових
виробів».
Вжити заходи, спрямовані на зростання
рівня охоплення дошкільною освітою
дітей віком від 3-х до 6-ти років
(не менше ніж 90 %).
Забезпечити проведення постійного
контролю за станом вирішення питання
недопущення появи черг до дошкільних
навчальних закладів.
Забезпечити жорсткий контроль за
роботою суб’єктів господарювання в
частині дотримання ними вимог
законодавства про працю, особливо тих,
що не забезпечують виплату заробітної
плати у межах мінімального розміру.

Сприяти підтримку та сприяння реалізації
основних інвестиційних проектів,
визначених програмою економічного і
соціального розвитку Голованівського
району на 2013 рік.
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Протягом
І кварталу
2013 року

Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

Протягом
І кварталу
2013 року

Голованівський РВ УМВС
в Кіровоградській області

До
30 серпня
2013 року

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Протягом
2013 року

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Щомісяця
протягом
2013 року

Голованівське відділення
Гайворонської МДПІ,
управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Структурні підрозділи
райдержадміністрації

Протягом
І кварталу
2013 року

_________________________

